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C. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgell

Ref. 1844 - La Seu - Xalet a la 
zona del Poliesportiu de la Seu 
d’Urgell. Compta amb un ampli 
jardí en planta baixa, que 
s’accedeix des de la sala-men-
jador. La planta baixa es 
complementa amb una habita-
ció individual, una cuina-office 
i un bany complet. La primera 
planta es distribueix en dues 
habitacions individuals, amb-
dues amb accés a balcó, un 
bany i una suite amb vestidor i 
sortida a balcó. La planta sota 

Ref. 1858 - El Pla de Sant Tirs - 
Xalet encantador, d’estil rústic 
amb parets de pedra i amb la 
calidesa de la fusta. Consta de 
planta baixa amb 2 dormitoris 
dobles amb armaris encastats, 2 
banys i sala de caldera. La primera 
planta té cuina-menjador amb un 
espai ampli i una habitació de 
servei (safareig), 2 habitacions 
dobles, un bany, sala d’estar amb 
xemeneia i sortida a balcó amb 
unes vistes al jardí, que està dividit 
en diversos ambients i compta 
amb una espectacular piscina. A 
més, l’habitatge compta amb una 
planta superior ideal per a estudi, 
sala de jocs, habitació comple-
mentària, llibreria, etc. 
Preu: 400.000 €

Ref. 1689 - La Seu - Pis a la 
plaça del Codina amb 2 habita-
cions, 1 bany, cuina-menjador 
amb sortida a ampli balcó. 
Inclou PK i traster. 
Nou Preu: 160.000 €

Ref. 413 - La Seu - Pis molt 
ampli i lluminós al Passeig 
Pasqual Ingla. Consta de 4 
habitacions amb armaris en-
castats, 2 banys, balcó tancat 
amb alumini amb orientació 
sud. Tot exterior. Inclou box 
doble. Preu: 250.000 €

Ref. 1723 - La Seu - Dúplex al 
Camp del Codina. Consta de 3 
habitacions -una d’elles amb 
sortida a terrassa amb vistes 
al Cadí-, 2 banys, cuina in-
dependent, menjador amb 
sortida a balcó, altell i box 
doble. Preu: 220.000 €

Ref. 1861 - La Seu - En zona 
tranquil·la, proper al centre de 
la ciutat, és on se situa aquest 
ampli (120 m²) i assolellat pis 
que es distribueix en rebedor, 
habitació individual (ideal per 
a despatx), cuina-office amb 
accés des del passadís i el 
menjador amb sortida a balcó 
amb orientació sud. 4 habita-
cions dobles i dos banys. Tot 
exterior amb sortida a dos 
carrers, pel que compta amb 
molta llum i sol tot el dia. 
Preu: 155.000 €

coberta compta amb una espaio-
sa sala diàfana per múltiples 
usos, un safareig i una terrassa 
amb vistes al Cadí. L’habitatge 
compta també amb un garatge 
amb capacitat per 3-4 cotxes. La 
calefacció és a gas. 
Preu: 390.000 €



3 Notícies

Es presenta a institucions i empreses el projecte Pirineu Tech Mountain i 
l’Associació La Seu Tech City

El Centre Empresarial i Tecnolò-
gic de l'Alt Pirineu (CETAP) de la 
Seu d'Urgell va acollir la presen-
tació en societat del projecte 
Pirineu Tech Mountain, així com 
la seva associació La Seu Tech 
City.

L'acte, convocat per la comissió 
impulsora d'aquest projecte que 
lideren l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell i La Salle-Universitat 
Ramon Llull, va reunir prop de 
quaranta empreses -tant de la 
comarca de l'Alt Urgell com de 
la resta del Pirineu i d'altres 
zones del país- i una desena 
d'institucions que van voler co- 
nèixer de primera mà la creació 
d'un espai destinat al desenvo-
lupament tecnològic (hub tec-
nològic) aplicat a les activitats 

que es porten a terme en zones 
rurals i de muntanya.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, que va do-
nar la benvinguda als assis-
tents, va explicar que "des de 
l'Ajuntament urgellenc volem 
impulsar el projecte Pirineu 
Tech Mountain com una iniciati-
va en col·laboració amb altres 
institucions públiques i privades 
de casa nostra, que vol ser una 
resposta des de la societat rural 
del Pirineu al procés de transfor-
mació tecnològica que viu la 
societat, i un nou motor econò-
mic i societat del nostre terri- 
tori". Viaplana va subratllar la 
importància d'aquest projecte 
per la nostra ciutat "per a poder 
retenir talent jove i alhora atreu-
re'n de fora".

L'acte va comptar amb la inter-
venció de Josep Miquel Piqué, 
president executiu de La Salle 
Technova Barcelona-Universitat 
Ramon Llull, que va explicar la 
importància dels centres d'inno-
vació com a motors de transfor-
mació urbanística, econòmica i 
social. Per la seva part, Jordi 
Fàbrega, vicealcalde de la Seu 
d'Urgell, va presentar el contin-
gut del projecte Pirineu Tech 
Mountain. "Un projecte que 
pretén donar resposta tecnolò-
gica a les empreses que treba-
llen amb activitats rurals i de 
muntanya, tot creant un ecosis-
tema de talent que permeti el 
creixement creant sinergies 
entres totes elles", va afirmar 
Fàbrega.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell se suma a la crida per la pau a Ucraïna
El Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell se suma a la declaració 
contra el conflicte armat a 
Ucraïna realitzada pel Fons 
Català de Cooperació i la Xarxa 
d'Alcaldes i Alcaldesses per la 
Pau. Aquest manifest, que con-
sidera que "cal contribuir a 
desescalar el conflicte i apostar 
per la desmilitarització de la 
zona i per l'establiment d'un 
diàleg enfocat a la construcció 

de pau", també apel·la "a la co-
munitat internacional, en espe-
cial a la Unió Europea, a adoptar 
un paper de mediació per pre-
servar la vida i els drets humans 
de tota la ciutadania de la regió".

Alhora, el Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell "expressa la seva so-
lidaritat amb les persones de 
nacionalitat ucraïnesa que viuen 
a la comarca i comparteix la 

seva angoixa pel perill que 
corren les vides de familiars i 
amics en el seu país d'origen a 
causa del conflicte armat". El 
Consell Comarcal posa a la 
disposició d'aquestes famílies 
els Serveis Socials, que es pres-
ten des del Consorci d'Atenció 
a les Persones de l'Alt Urgell 
(CAPAU), en tot allò que puguin 
menester.
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'Mirades', exposició de pintura d’Anna Carmona on la dona és la protagonista

Aquest divendres 4 de març, 
obrirà les seves portes a la 
sala 'la Cuina' de la Seu d'Ur-
gell l'exposició pictòrica Mi- 
rades, de l'urgellenca Anna 
Carmona.

En aquesta exposició es po-
dran trobar diferents quadres 
depenent de l'etapa en què 
estan realitzats. La primera 
etapa són quadres menys rea-
listes, la segona etapa són 
quadres més realistes, i la 
tercera etapa tornen a ser 
quadres menys realistes, però 
millorant la tècnica amb la 
que la pintora havia après de 
la fase més realista i més 
creativa i imaginativa. En pa-
raules de la pròpia Anna 
Carmona "curiosament, aques-

ta última fase que estic desen-
volupant en pintura s'assem-
bla pel que fa a imaginació a la 
línia predominant de la meva 
poesia".

A Mirades la dona és el nexe 
d'unió en tota l'exposició, "per-
què en la meva família i en el 
meu entorn sempre ha pre-
dominat la figura femenina, 
aportant valentia i suport", ex-
plica la pintora urgellenca.
La tècnica pictòrica utilitzada 
en els quadres és acrílic i pas-
tel sobre tela, o en alguns ca-
sos sobre fusta. En la majoria 
dels quadres els colors no són 
fidels a la realitat. "M'agrada 
jugar amb els colors i la imagi-
nació per crear", manifesta 
l'artista.

L'exposició es pot visitar fins 
al 31 de març, de dilluns a 
divendres de cinc de la tarda a 
nou del vespre. L'entrada és 
gratuïta.

Més de 200 alumnes de la Seu d’Urgell i comarca participen en el projecte 
'Dansa't' que apropa la dansa i la cultura del Pirineu

Un total de 213 alumnes de 
la Seu d'Urgell i Castellciutat, 
així com de les poblacions 
alturgellenques del Pla de 
Sant Tirs, Alàs, Montferrer i 
Tuixent participen en el pro-
jecte Dansa't.

Aquest projecte, creat fa un 
parell de cursos per l'Escola 
Folk del Pirineu, es porta a ter-
me en horari lectiu de cada 
centre, amb la voluntat d'apro-
par la dansa i la cultura del 
Pirineu als escolars alturge-
llencs.

L'activitat, dirigida per Ivan 
Caro, educador social, músic i 
professor de gralla, dansa tra-
dicional, flabiol i tamborí de 
l'Escola Folk del Pirineu d'Ar-
sèguel, s'adreça als i les alum-
nes de 3r a 6è curs de pri- 
mària, en coordinació amb els 

i les mestres de música i edu-
cació física, així com els seus 
tutors directes.

Dansa't fa servir la dansa com 
una eina per crear vincles en-
tre els alumnes de l'escola i la 
resta de centres del territori. 
Les danses que es treballen 
són majoritàriament del Piri-
neu, però també n'hi ha alguna 
dansa d'altres indrets. En les 
sessions d'aquest projecte es 
treballen tant danses col·lecti-

ves com en parella, així com 
cançons, jocs dansats i altres 
activitats per enfortir el grup. 
"De les experiències de les 
altres edicions de Dansa't, així 
com de les escoles que 
aquest curs ja hi han partici-
pat, hem rebut una resposta 
molt positiva tant dels propis 
alumnes com dels mestres", 
explica Ivan Caro. Caro desta-
ca que enguany s'hi han su-
mat també en aquest projecte 
les escoles d'Alàs i Montferrer.

El projecte Dansa't l'organitza 
l'Escola Folk del Pirineu i 
compta amb la col·laboració 
de l'IDAPA, l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell, els Serveis Edu-
catius de l'Alt Urgell-Cerdanya, 
i s'emmarca dins del Pla 
Educatiu d'Entorn de la Seu 
d'Urgell.
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El raonador alerta que s’agreuja la problemàtica de l’habitatge a Andorra

Andorra imposarà sancions financeres a empreses i particulars russos
Andorra se suma al paquet de 
sancions financeres a empre-
ses i particulars russos esta-
blerts al país que donin suport 
al conflicte bèl·lic iniciat dijous 
passat a Ucraïna. Ho ha mani-
festat aquest passat dimarts 1 
de març el cap de Govern, 
Xavier Espot, qui va indicar que, 
coincidint amb la celebració del 
consell de ministres del dime-

cres, l'executiu aprovarà l'entra-
da a tràmit parlamentari d'un 
projecte de llei per dotar aques-
tes accions de "seguretat jurídi-
ca", segons informa l'ANA. Així 
doncs, serà debatut al Consell 
General aquest divendres 4 de 
març i, si s'aprova, permetrà 
que Andorra pugui bloquejar els 
actius financers, si s'escau, 
d'una cinquantena d'empreses i 

700 particulars que des de la 
comunitat internacional es 
consideren fortament relacio-
nats i interessats en la situació 
de guerra que viu el país de l'est 
d'Europa. "És una qüestió de 
convicció i fer el que toca, inde-
pendentment 
de l'impacte econòmic que 
pugui comportar", va asseverar 
Espot.

La problemàtica que suposen 
els elevats preus dels habitat-
ges de lloguer al Principat d’An-
dorra afecta cada vegada a més 
persones i, pel que es veu, està 
encara molt lluny d'entrar en 
vies de solució. Així es dedueix, 
si més no, de les estadístiques 
que elabora el raonador del ciu-
tadà, que des de l'inici d'any ha 
vist com s'incrementen les con-
sultes en aquesta matèria. I és 
que si en un any normal la insti-
tució rep al voltant d'unes 150 
queixes sobre aquesta qüestió, 
des del principi d'any, amb el 
mes de febrer encara inacabat, 
ja ha rebut una vuitantena. Es 
tracta, així doncs, d'una xifra 
molt elevada si es compara 
amb altres exercicis "i a finals 
d'any serà molt alta si continua 
aquesta tendència".
"Estic notant un augment nota-
ble de queixes referents a pro-
pietaris que, buscant tota mena 
d'excuses, intenten rescindir el 
contracte", va explicar el raona-
dor del ciutadà a Andorra, Marc 
Vila.
Davant d'aquest panorama, una 
possibilitat perquè hi hagi més 
pisos i que, per tant, es puguin 
moderar els seus preus, és que 
alguns dels més de 6.000 habi-
tatges buits que hi ha al país, 
segons va donar a conèixer fa 
uns dies el Ministeri d'Habitatge 
del Govern d’Andorra, es puguin 
llogar. En aquest sentit, Vila 

advoca per la realització d'un 
treball de camp per tenir més 
detalls de les característiques 
d'aquests pisos "sense esperar 
a la posada en funcionament" 
de l'Institut Nacional de l'Habi-
tatge. (INH).
Es tractaria, segons va explicar 
el raonador, de determinar 
quants d'aquests pisos buits es 
poden incorporar al mercat 
immobiliari, amb les mesures 
legals d'acompanyament que 
siguin necessàries abans que la 
situació pugui empitjorar enca-
ra més en els mesos vinents. 
"S'han de veure les fórmules 
que es poden implementar i no 
esperar un any més per 
començar-lo a fer perquè si no 
tot es retarda i amb la represa 
econòmica i l'augment demo-
gràfic que està experimentant 
Andorra, d'aquí a uns mesos 
estarem en una situació encara 
pitjor", va recalcar Vila.
L'objectiu hauria de ser, així 
doncs, agilitzar les actuacions 
que es porten a terme des de 
les administracions: "Ja estic 
d'acord que s'estan fent coses, 
però s'haurien d'accelerar una 
mica els processos; crec que 
caldria atacar aquest tema amb 
més rapidesa del que s'està 
fent".
D'altra banda, el titular de la 
institució considera que per 
abordar aquesta problemàtica, 
s'hauran de prorrogar les mesu-

res encaminades a protegir les 
persones amb un habitatge de 
lloguer, i no només un any "sinó 
dos o tres si cal". "Si ara la situa-
ció és pitjor que fa tres anys, les 
mesures s'hauran de prorrogar 
el temps que faci falta, fins que 
hi hagi suficients pisos al mer-
cat perquè els preus s'estabilit-
zin". L'objectiu, segons Vila, és 
mantenir, entre altres mesures, 
la congelació dels lloguers "fins 
que les tensions del mercat esti-
guin en uns termes més raona-
bles".
Moltes de les queixes que rep el 
raonador són per l'intent del 
propietari de fer fora l'inquilí 
amb l'objectiu d'incrementar 
considerablement el preu del 
lloguer. Així, un cas concret 
d'aquestes pràctiques és el d'un 
propietari que li va dir al seu 
inquilí que si volia continuar al 
pis, havia de pagar 1.150 euros 
en lloc dels 750 que tenia esti-
pulats fins ara. "El que faig és 
intentar tranquil·litzar a les per-
sones que pateixen un cas com 
aquest, informant-los que es 
poden acollir a la pròrroga del 
lloguer", va explicar Vila. Per 
aquest motiu, el raonador entén 
que "fins que no hi hagi resul-
tats" de les accions que porti a 
terme l'Institut Nacional de l'Ha-
bitatge (INH), "mesures com la 
de la congelació dels lloguers 
no s'haurien d'aixecar".





Recordant el passat

Hotel Andría de la Seu d’Urgell. Adela (dona Moles) i amigues
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A Catalunya l'atenció a les 
malalties minoritàries (MM) im-
plica professionals sanitaris de 
diferents àmbits i combina un 
alt grau d'especialització i d'ex-
pertesa clínica amb l'acompan-
yament diari i de proximitat de 
les persones afectades i les se-
ves famílies.
Aquesta atenció, integral, inte-
grada i de qualitat, se centra en 
el pacient i el seu entorn proper, 
mitjançant una xarxa de centres 
i serveis que treballen de forma 
coordinada per cobrir les neces-
sitats sanitàries, educatives i 
socials de les persones amb 
MM i les seves famílies.

On es presta l’atenció?
Aquesta atenció es presta des 
de dos nivells assistencials:

• L'equip territorial o comunitari 
de referència al domicili, que in-
clou l'equip d'atenció primària, 
l'atenció especialitzada de l'hos-
pital i els centres d'especialistes 
de referència del territori, els 
serveis d'acció social i els ser-
veis educatius.

• Els equips d'alta especialitza-
ció dels hospitals, que s'organit-
zen en xarxes d'unitats d'exper-
tesa clínica (XUEC). Les XUEC 
són serveis clínics formats per 
un equip multidisciplinari de 
professionals amb un alt nivell 
de coneixement i expertesa. 
Cadascuna d'aquestes XUEC 
està especialitzada en un grup 
temàtic de malalties.

Aquests dos nivells assisten-
cials treballen de forma conjun-
ta i de la seva coordinació se 

Anna Gómez
Infermera del CAP 
de la Seu d'Urgell

El model d’atenció de malalties minoritàries a 
Catalunya

n'encarreguen els gestors de 
casos hospitalaris, que també 
atenen les persones afectades i 
les seves famílies i els donen 
suport.

Com s’hi pot accedir?
Si el vostre metge o metgessa 
sospita que patiu una malaltia 
minoritària, us derivarà a l'hospi-
tal de referència segons la vos-
tra àrea de residència perquè, 
conjuntament amb la XUEC co-
rresponent, faci el diagnòstic i 
elabori un pla terapèutic integral 
i individualitzat per tractar-la.
El seguiment de la malaltia us el 
faran tant des de la unitat d'ex-
pertesa clínica com des de 
l'equip territorial més proper al 
vostre domicili. Caldrà ajustar 
l'atenció a les necessitats espe-
cífiques de cada cas, d'acord 
amb el diagnòstic de la malaltia 
minoritària, el lloc de residència 
i les necessitats de recursos.

Quins tractaments hi ha?
En la majoria dels casos no hi 
ha un tractament definitiu. Els 
tractaments existents són diver-
sos, ja que hi ha més de 7.000 
malalties diferents, amb una 
gran variabilitat individual 
d'abordatges terapèutics dins 
de cada grup de malalties.
Dins d'aquesta variabilitat de 
tractaments hi ha els anome-
nats "medicaments orfes".

Font: canalsalut.gencat.cat
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DEL 4 AL 7 DE MARÇ Dilluns 
4,50 €

Av. del Salòria 55 - La Seu d’Urgell 
973 35 01 66 - www.cinemesguiu.com

Dv 4 - 20.15 h
Ds 5 - 18.00 h
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Dg 6 - 17.00 h
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Dl 7 -  20.15 h
 
 

Dv 4 - 20.00 h 
Ds 5 - 20.00 h 
Dg 6 - 19.00 h
Dl 7 -  20.00 h
 
 

Ds 5 - 18.15 h
Dg 6 - 17.15 h

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Peruchet
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14

973 355 550

Del 4 al 10 de març

Es ven parcel·la de 860 m² 
al Balcó del Pirineu. 
Tel. 654 494 615

Es lloga plaça de pàrquing 
darrere gasolinera Repsol. 
Tel. 669 849 752

Es lloga nau agrícola a 
Adrall de 1000 m², amb 
possibilitat de finca. 
Preu a convenir. 
Interessats enviar mail a
lesmesures@gmail.com

Persona amb ganes d'escol-
tar i voler aprendre l'ofici de 
mecànic amb l'extensa 
varietat de branques que 
comporta la mecànica del 
món industrial. Contactar 
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat

Es precisa oficial de mecànic 
i planxista/pintor. Contactar 
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat

Sed Distribució empresa ubi-
cada a Puigcerdà, dedicada 
al servei i distribució per 
l'Hostaleria busca Reparti-
dors amb carnet de cotxe i 
repartidors amb carnet de 
Primera. Interessats enviar cv 
a borsadetreball@
sed-distribucio.cat
o trucar al 627 084 168

Compro Land Rover curt. 
No importa l'estat. 
Tel. 973 350 656
666 185 095

Es ven Suzuki Vitara 4x4 
any 2005 en perfecte estat i 
revisió i ITV recentment 
feta. Preu: 6000 euros. Tel. 
de contacte: 689 301 584

5MANUAL CORPORATIU

Unitat 
d’identificació

01.

A continuació es presenta la unitat 
d’identificació d’AMIC pels seus 25 
ANYS de constitució.

UNITAT VISUAL 
D’IDENTIFICACIÓ




